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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.12-2014/2015 ze dne 2.6.2015 
 

Přítomni: Josef Zitko, Tomáš Baum, Petr Doubek, Michal Kapoun, Viktor Říha 

Omluven: Ivan Teuber 

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A2703 Štětí – Litvínov  Sejkora – Oborník, Trégr   velmi dobrý – dobrý, dobrý 

 A1A2704 Blšany – Spořice  Suchánek – Ipser, Roháč   všichni dobrý výkon 

 A1A2708 Modrá – Louny   Zubr J. – Zvonař, Zubr T.   všichni dobrý výkon 

 A1A2802 Louny – Vilémov  Grimm – Krutina, Novotný ml.  všichni dobrý výkon 

 A1A2804 Proboštov – Děčín  Ipser – Suchánek, Vydra   všichni dobrý výkon 
 

 A2B2305 Dobroměřice – Duchcov  Trégr – Oborník, Sejkora    uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A2A2402 Pokratice – Střekov  Zubr J. – Zvonař, Zubr T.   uspokojivý – dobrý, dobrý 
 

 A3C2303 Tuchořice – Údlice  Strádal – Krutina, Nedvěd    uspokojivý – dobrý, velmi dobrý 

 A3A2402 Hostovice – V. Šenov Husar – Koždoň, Dvorský V.  všichni dobrý výkon 
 

2. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A2706 Rumburk – Proboštov  

 A1A2807 Litvínov - Modlany 
 

KR ÚKFS žádá delegáty na utkáních krajského přeboru, aby dotazem na hlavního pořadatele zjistili následující 

skutečnosti a uvedli je do Zprávy delegáta: 

1) před utkáním – natáčíte video: ano x ne, bude video on-line: ano x ne 

2) po utkání – je video z utkání: ano x ne, bylo vysíláno on-line: ano x ne 
 

Vyhodnocení herních situací: 
 

Krajský přebor dospělých – 27.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xq6kWXDi/jaro-2015-11-23-5-a-24-5-zip   

 A1A2705 Děčín – Kadaň (Zavadil – Meder, Ipser, D Chládek) 

18.min. – situaci při neuznání branky hostů nelze z videa posoudit, KR respektuje rozhodnutí AR1 (ofsajd) 

57.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) 

 A1A2708 Modrá – Louny (Zubr J. – Zvonař, Zubr T., D Bobek) 

20.min. – z videa nelze posoudit, zda se jedná o úmyslné hraní rukou, KR respektuje rozhodnutí rozhodčího  
 

Krajský přebor dospělých – 28.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xDWdjNP6/jaro-2015-12-30-5-a-31-5-zip  

 A1A2801 Hrobce – Modrá (Meder – Zavadil, Cvachoušek, D Herzina) 

92.min. – správně udělená ČK pro hráče domácích č.6 (hrubé nesportovní chování), za přestupek hráče hostí č.7 měla 

být udělena ŽK (nesportovní chování) 

 A1A2802 Louny – Vilémov (Grimm – Krutina, Novotný ml., D Klobása) 

62.min. – za přestupek brankáře domácích měla být udělena ŽK (zastavení slibně se rozvíjející akce), nejedná se o 

zmaření zjevné brankové příležitosti 

 A1A2804 Proboštov – Děčín (Ipser – Suchánek, Vydra, D Davignon) 

10.min. – správně nařízený PK pro družstvo hostí (podražení soupeře), měla být udělena ŽK hráči domácích (zastavení 

slibně se rozvíjející akce) 
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61.min. – správně nařízený PK pro družstvo domácích (podražení soupeře) 

87.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území hostů, PK ve prospěch domácích a ČK hráči hostí č.11 (hrubé 

nesportovní chování) 

90.min. – správně udělená ČK pro hráče domácích č.10 (surová hra) 

92.min. – z videa nelze jednoznačně posoudit, zda se jedná o hraní rukou, KR respektuje rozhodnutí rozhodčího  

93.min. – správně nařízený PK pro družstvo domácích (podražení soupeře) 

 A1A2808 Bílina – Horní Jiřetín (Prágl – Vlašič, Prošek, D Wencl) 

14.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) 

56.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) 
 

3. Zprávy delegátů  
 

Obecné informace: 

 Vzor správného názvu souboru Zprávy delegáta: A1A1501 FK Louny – Proboštov 

 Vzor správného předmětu zprávy v e-mailu: A1A1501 FK Louny – Proboštov 

 Správný formulář zprávy delegáta je výhradně s hlavičkou Zpráva delegáta FAČR, Ústecký krajský fotbalový svaz 

 Zprávu delegáta je nutné zaslat na e-mail da@ukfs.cz (a v kopii rozhodčímu utkání příp. AR) nejpozději následující den 

po utkání (do 20.00 hodin), v případě sdělení pro DK nebo jiné odborné komise podle pokynů odborných komisí. 

 Kontroly zpráv delegátů provádí členové KR ÚKFS takto: 
 Viktor Říha (soutěže: A1A, A3A, A3B a A3C, mobil: 777 061 878, e-mail: rihavik@seznam.cz) 
 Petr Doubek (soutěže: A2A a A2B, mobil: 724 131 876, e-mail: petrdou@seznam.cz) 
 

 Příklady drobných nedostatků: 
 nerozepsání minut u fyzické kondice (znaménka + a -) 
 doporučení ke zlepšení, když rozhodčí příp. AR obdrží nižší známku než 8,4 
 neuvedení čísel hráčů v disciplinárním opatření 

 Příklady závažných nedostatků: 
 chybný název předmětu e-mailu, chybný název souboru (nutné používat vzor výše !!!)  
 jiný formulář „Zprávy delegáta“ 
 nevyplněná kolonka delegát utkání 
 uvedená známka 8,3 a níže bez odkazu v minutách 
 nedostatečně popsané disciplinární provinění (příp. zranění, místo na hrací ploše, hráč, který se přestupku dopustil, 

postavení R, AR) 
 špatně doručený zápis (na jiný e-mail nebo pozdě odeslaný) 

 Příklady hrubých nedostatků: 
 neuvedený nebo špatně uvedený popis dění na hrací ploše (oprávněnost posouzení dle videozáznamu) 

 

Kontrola zpráv delegátů za uplynulé období: 

 Velmi dobrá úroveň zprávy delegáta: Bobek (A1A2708), Davignon (A1A2804), Píbl (A1A2805), Dvorský (A1A2807), 

Wencl (A1A2808)   

 Drobné nedostatky: Habal (A1A2707), Chládek (A1A2705), Kirilák (A1A2701, A2B2401), Sklenka (A1A2803), Kešner 
(A3B2404), Žilka (A2A2303), Herzina (A2A2406) 

 Závažné nedostatky: Habal (A2A2401), Sklenka (A2A2405, A2A2306), Hönig (A2A2301), Divecký (A2A2304), Klobása 
(A2A2306) 
 

 Výše uvedení delegáti neprodleně kontaktují telefonicky příslušného gestora soutěže, který je seznámí 
s konkrétními nedostatky ve Zprávě delegáta. V případě, že tak delegát neučiní, bude mu omezena 
delegace !!! 
 

Opatření KR ÚKFS (omezení delegací): 

 Miroslav Habal, Miloslav Sklenka, Jiří Hönig, Radek Divecký, Vlastimil Klobása – omezení delegací na 1 týden 

nepodmíněně (od 8.6. do 14.6.2015) 
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4. Obsazení rozhodčích a delegátů 

 Všichni rozhodčí a delegáti mají povinnost pravidelně sledovat obsazení rozhodčích a delegátů na webu ÚKFS a to 

v záložkách 

 Informace k soutěžím – Obsazení rozhodčími a delegáty 

 Komise rozhodčích – obsazení pohárových utkání a obsazení soutěží FAČR a ŘKČ 

 V případě nesrovnalostí je třeba, aby příslušný rozhodčí příp. delegát ihned kontaktoval předsedu KR ÚKFS 

 

5. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 Ve čtvrtek 28.5.2015 skončil závěrečným seminářem 2.ročník VPR ÚKFS 

 KR ÚKFS vyjadřuje nespokojenost s přístupem a neomluvenou neúčastní ze strany některých rozhodčích (viz opatření 

KR ze dne 9.4.2015 http://nv.fotbal.cz/assets/komunike_kr_8_2014-15.pdf a další opatření níže) 

 Lukáš Kloub – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 8.6. do 14.6. 2015) 

 David Liška – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 8.6. do 14.6. 2015) 

 David Svoboda – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 8.6. do 14.6. 2015) 

 Vít Mráz – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 8.6. do 14.6. 2015) 

 Za velmi dobrý přístup a vzornou docházku na semináře a tréninky chválí KR ÚKFS tyto rozhodčí: Marek Doležal, Tomáš 

Doubek, Petr Kolátor, Jaroslav Mareš ml., Martin Matas, Michal Trojan, Lukáš Vlk I., Jens Flade (OFS UL) a Miroslav 

Janda (OFS DC) 

 Všechny materiály z VPR jsou k dispozici zde: 

 Fotogalerie: http://krukfs.rajce.idnes.cz/Vzdelavaci_program_rozhodcich_UKFS_2015_2.rocnik/  

 Materiály z 1.semináře (21.2.2015): http://ulozto.cz/xrggorxY/vpr-1-2015-materialy-zip  

 Materiály z 2.semináře (9.4.2015): http://ulozto.cz/xk7z7Dkh/vpr-2-2015-materialy-zip  

 Materiály z 3.semináře (12.5.2015): http://ulozto.cz/x3Pxu2K1/vpr-3-2015-materialy-zip  

 Materiály z 4.semináře (28.5.2015): http://ulozto.cz/xE5vsdSq/vpr-4-2015-materialy-zip  

 

6. Vyhodnocení fyzických prověrek  

 Fyzických prověrek se nezúčastnili tito rozhodčí z listiny pro jaro 2015: 

Jan Borovec, Miroslav Klimpl, Michal Koždoň, Jan Novotný, Marek Karasinski, Petr Šíla, Jiří Vydra, Josef Holub 

(zdravotní důvody), Petr Moder, Ladislav Strádal, Antonín Rydval (zdravotní důvody), Ladislav Šefčík, Tomáš Krejcar, 

Václav Budský ml., Ladislav Dušík, Vladimír Löffelman a Karel Rouček 

 KR ÚKFS zaujme stanovisko k těmto rozhodčím po skončení jarní části při sestavování listin rozhodčích a delegátů pro 

nový soutěžní ročník 2015/2016 

 

7. Letní seminář rozhodčích a delegátů 

 Letní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční v sobotu 25.7.2015 od 9.00 h. do 20.00 h. Další informace (místo, 

seznam pozvaných rozhodčích a delegátů, program, atd.)  budou včas zveřejněny na webu ÚKFS. 

 Účast všech rozhodčích a delegátů je povinná !!!  
 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční v sobotu 20.6.2015 (Memoriál Josefa Košece, Ledvice). 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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